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ASPECTOS FfSICOS - Area : 137 krn' (1962 ) ; alti
tude: 492 rn; temperatura media em oc ; das 
maximas: 30; das minimas: 12; compensada: 
20 precipitac;iio anual: 27 mm. 

POPULAC:AO - 9 931 habitantes ( Recenseamento 
Geral de 1960); densidade demogrcijica : 73 ha
bitantes par quilometro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Cultura e beneficia
menta do cate. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 3 agencias. 

VEICUL.QS REGISTRADOS (n a Prejeitura M unici 
pal) - 76 autom6veis e jipes, 73 caminh6es e 5 
outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS (sede! - 765 ligaq6es eletri 
cas, 64 aparelhos telef6nicos, 2 hoteis, 3 pensoes 
e 1 cinema . 

ASSI STENCIA MEDICA (sede) - 1 hospital geral 
com 14 leitos; 4 medicos, 6 dentistas e 2 enjer
meiros no exercicio da projissao; 4 farmacias . 

ASPECTOS CULTURAIS - 16 unidades escolares de 
ensino primdrio geral, 2 de ensino m edia e 1 
curso de habilitagao projissional (SESIJ . 

FINAN9AS PUBLI CAS EM 1962 (milhares de cru
zeiros) - receita total: 12 402; renda tributdria: 
5 280; despesa: 20 451. 

REPRESENTA9AO POLITICA - 11 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Edis-on Villa r Cabil6, da Diretoria de 
Documentagao e Divulga<;ao do CNE . Desenho da 
capa de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

ITAPuf originou-se de uma fazenda - "Ribeirao do 
Saltinho" -, localizada no Municipio de Jau, per
tencente, sucessivamente, a Francisco de Paula Lima 

· _., (. ... 

Igreja Matriz 

da Fonseca, Jose Ribei
ro de Camargo e, a 
partir de 26 de marqo 
de 1859, a Antonio Joa
quim da Fonseca. Ao 
filho e sucessor deste 
ultimo na posse das 
terras, Jose Antonio 
da Silva Fonseca. coube 
a iniciativa de doar . . 
302 723 metros quadra
dos para a constitui
c;ao do patrimonio de 
Bica da Pedra, nome 
que foi dado ao lu
gar. Em memoria do 
pai, o fundador fez 
erigir capela sob a 
invoca c;:ao de Santo 
AntOnio, a qual foi 
benzida a 13 de ju
r ,ho de 1890 pelo viga
rio de Dais C6rregos, 
padre Aurelio Votta, 
em virtude de provi

sao do bispo de Sao Paulo, de 2 de margo do mesmo 
ana. Com o crescimento da povoac;ao, elevada a Dis
trito de Paz, em 1896, seus habitantes passaram a 
alimentar o desejo de emancipagao, o que finalmente 
ocorreu em 1913. Para tal resultado foi decisiva a 
atuagao do Coronel Josue de Almeida Prado, junto 
ao diret6rio politico (do qual fazia parte) e a Ca
mara de Jau. Desde 30 de novembro de 1938 o nome 
do Municipio, com o mesmo significado (Bica de 
Pedra), passou a ser g:rafado em idioma tupi-gua
rani: Itapui. 

FORMA(AO ADMINISTRATIV A 
E JUDICIARIA 

SuBORDINADO administrativamente ao Municipio de 
Jau, o distrito de Paz de Bica de Pedra foi criado, em 
5 de dezembro de 1896, pela Lei estadual n.o 464. 
A sede do distrito passou a categoria de vila par 
f6rc;:a da Lei estadual n.o 1 038, de 19 de dezembro 
de 1906. Com territ6rio desmembrado de Jau, o Mu
nicipio foi criado pela Lei estadual n.0 1 383, de 11 
de setembro de 1913, ocorrendo a instalac;ao a 2 de 
janeiro do ana seguinte. A denominac;:ao atual foi 
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conferida ao Municipio e a seu distrito-sede por 
efeito do Decreta estadual n.0 9 775, de 30 de n:>
vembro de 1938, e sua formac;iio, que ate entao 
abrangia apenas esse mesmo territ6rio, passou, pelo 
referido Ato, a incluir o de Floresta (que teve a de
nominac;iio mudada para Boraceia em novembro de 
1944). Ao emancipar-se Boraceia !em 18 de fevereiro 
de 1959), Itapui voltou a constituir-se unicamente 
io distrito-sede, e assim permanece. 

0 termo de rtapui esta subordinado a Comarca 
de Jau. Acham-se instalados urn cart6rio de registro 
civil das pessoas naturais (casamentos, nascimentos 
e 6bitos) e urn tabelionato. 

LOCALIZAc;/TO DO .MUNICIPIO 

!TAPui integra a Zona Fisiografica de Sao Carlos e 
Jau, que r eline 15 Municipios paulistas. A posic;iio da 
sede municipal esta determinada pelas coordenadas 
geograficas 220 14" de latitude sul e 48° 43' de lon
gitude oeste de Greenwich, que corresponde, aproxi
madamente, ao centro de gravidade territorial do 
Estado. Esta a 259 km da Capital estadual, em linha 
reta, no rumo ONO. Confinam com Itapui, ao norte. 
Bariri a leste e sui, Jau; a oeste e sui, Pederneiras: 
3 a noroeste, Boraceia. 

!l.SPI.:.CTOS PlSJCOS 

CoM a excec;ao de urn pequeno trecho, a suleste, o 
cerrit6rio municipal (137 km" de area) tern todo o 
seu contorno delineado por cursos de agua, que mar
cam seus Jimites: o rio Jau, (afluente do TieteJ, com 
o Municipio do mesmo nome (parte) e com o de Ba
riri; o Tiete, cujo ponto maiz proximo esta a 3,5 km 
da sede municipal, serve de divisa com Boraceia e 
Pederneiras e, ao sui , corre, ainda, em direc;ao ao 
Tiete, o ribeirao Barra Mansa, que marca limites 
com outro trecho de J au . 0 c6rreg~o Bica de Pedra, 
que deu nome ao Municipio, desenvolve s·eu curso 
em direc;iio suleste-noroeste e desagua no Tiete, 
passando a leste da cidade entre esta e a estagao 
ferroviaria da Cia Paulista. Alem dos rios, nao ha 
outro acidente fisico digno de menc;ao. 

0 clima e seco e a temperatura apresenta me
dias da ordem de 3ooc e minimas de 12°C. Verifica
-se maior ocorrencia de chuvas no periodo de outu
bro a margo e a precipitac;ao pluviometrica anual 
situa-se em t6rno dos 27 mm. 
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Prefeitura Municipal 

ASPECTOS DEiHOGRAf!COS 

Cemo D emografiw 

EM 1960, por ocasiao do Re·~enseamento Geral, foram 
contados 9 931 habitantes, mais de 14 % do que os 
existentes em 1950 (exclusive os do antigo distrito 
de Boraceia) . Distribuiam-se, em sua maior parte 
- 61% -, pela Zona Rural . No decenio 1950/ 60 , o 
crescimento da populac;ao urbana foi da ordem de 
35% e o da rural, de 3%. Foram recenseados 1 906 
domicilios, em todo o Municipio, o que da a m edia 
aproximada de 5 habitantes por domicilio. A den
sidade demografica e de 73 habitantes por km•. 

Registro Cil'il 

0 MovrMENTo dos Cart6rios de Registro Civil, acusou, 
em 1961, 98 casamentos, 347 nascimentos (exclusive 
10 nascidos mortos), 67 6bitos em geral e 18 de me
nares de 1 ano. Os indices registrados (por 1 000 ha
bitantes) foram os seguintes: de nupcialidade 
9,85; natalidade - 34,89 ; mortalidade em geral -
6.74 ; e mortalidade infantil - 51,87. 

ATIVIDADES ECONOMICAS 

ITAPui tern sua base economica assentada na cultura 
e beneficiamento do cafe, cuja produc;ao e exportada 
atraves do porto de Santos . Secundariamente, e 
exercida limitada atividade industrial , bern como a 
criac;ao de gado em pequena escala. 

ITAPUI - 5 



Agrit~~ltura 

As ouTRAs culturas agricolas praticadas destinam-.se 
apenas a suprir as necessidades do consumo local. 
Assim , dos 152 mi!h6es de cruzeiros em que foram 
avaliadas as safras municipais em 1959, 80 % diziam 
respeito a lavoura cafeeira, que produziu 8 160 t. 
Ravia 8,5 milh6es de pes de cafe frutificando, numa 
area de 13 600 ha (total da area cultivada: 16 402 
hectares) . Outras culturas: arroz (12 050 sacos 
de 60 kg no valor de 10 milh6es de cruzeiros) ; milho 
(16 120 sacos de 60 kg/7 mi!h6es) ; cana-de-a<;ucar 
(18 600 toneladas/7 milh6esJ; feijao (4 220 sacos de 
60 kg/ 5 milh6es) e laranja (18 000 centos/ 1 milhaoJ . 

Pecudria 

Os EFETrvos pecuarios, em 1961, totalizavam 7 302 
cabec;as, avaliadas em cerca de 72 milh6es de cru
zeiros. A espckie suina, que reunia maior contin
g:ente <3 500 cabec;as) do que a bovina (2 300), re
presentava, quanta ao valor, 26% do total, cabendo 
aos bovinos uma contribuicao mais elevada: 53 o/r· . 
Ainda quanta ao valor, o rehanho muar, constituido 
de 820 cabegas, colocou-se em segundo Iugar, com 
cerca de 16,4 milh6es de cruzeiros . 

Foram produzidos 345,2 mil litros de Ieite, n o 
valor de 6 mil hoes de cruzeiros. 0 plan tel avicola. 
estimado em 8,3 milh6es de cruzeiros, abrangia 
46 000 galinhas e frangos, 250 palmipedes e 50 pe
rus. Os galinaceos (exclusive os· perus) contribuiram 
com 99 % nara o valor total. A prodw;ao de ovos de 
galinha alcangou 285 mil duzias, avaliadas em 14.'3 
milh6es de cruzeiros . 

Cemo Agricola 

No DECENIO Compreendido entre OS dais ultimos 
Censos (1950/60), o numero de estabelecimentos 
agropecuarios diminuiu de 315 para 228, e a respec
tiva area total, de 22 425 para 13 405 hectares. Nao 
existem estabelecimentos de area superior a 1 000 
hectares. Distribuem-se em tres grupos: de menos de 
10 ha ; de 10 a menos de 100 ha e de 100 a menos de 
1 000 . Apenas os do primeiro grupo ( pequenas pro
priedadesl tiveram seu numero aumentado no perio
do 1950/ 60: de 65 para 75; os do segundo grupo dimi
nuiram de 188 para 121; e os do t erceiro, de 62 para 
32 estabelecimentos. A area ocupada com lavouras. 
que era de 13 846 ha, em 1950, abrangia, em 1960. 
8 824 ha (66 % da extensao total dos estabelecimen
tos) . A atividade agropecuaria, que, em 1950, reunia 
4 269 pessoas, passou a reunir , em 1960, 2 459. 0 
numero de tratores aumentou de 8 para 36 e o de 
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arados diminuiu de 459 para 301. Dos 228 estabeleci
mentos· recenseados, 165 possuiam gado bovino. 

Deve-se levar em conta, porem , ao comparar os 
dados do decenio considerado, que a exclusao do ex
-distrito de Boraceia, tornado Municipio em :959, 
influiu nas modifica~;oes acusadas. Foram contados 
naquele Municipio , no ultimo Censo, 122 estabeleci
mentos 18 com 62 ha, 84 com 3 313, 29 com 6 007 e 
e 1 com 1 089l . 

EM 1961, foram abatidos 909 bovinos, 658 suinos. 15 
caprinos e 3 ovinos·. Resultaram 160 tone lad as de 
carne verde de bovino, valendo 20 milhoes de cruzei
ros; 28 toneladas de toucinho fresco - 3,7 milho es: 
19 toneladas de carne verde de suino - 2,4 milh6es. 
e com menor participa~;ao, couro verde de bovino. 
carne verde de caprino e de ovino, couro seco de 
bovino e pele seca de caprino e de ovino. 

Prodl!(cto i!ldlf.rlrird 

DE POUCA expressao o parque fabril de Itapui . com 
55 estabelecimentos em 1962. dos quais apeDas um 
empregava mais de 5 operarios. Desses estabeleci
mentos, cerca de 24 ocupam-se do beneficiamento 
de cafe. Ha, ainda, 5 estabelecimentos, com maqui
nas de beneficiar arroz. Alinham-se entre as prin
cipais firm as industriais do Municipio as seguin tes: 
Tufic Feres &·rrmaos, P edro Ar.tonio e Alcides Ba
luze rbeneficiamento do cafe I; Anacleto Fachin (be -
neficiamento de arrozl; Pedro de Andrade Lemos e 
Joao Rays & Cia Ltda. (extra~;ao de areia pfcons
trug6esl; Cia Agricola e IndustrialS. Jorge (olarial 
e Salim M. Aburad ( fabrica de m6veis J . Em con
junto, o valor da produ~;ao desses estabelecimentos 
09621 situa-se em t6rno dos 36 ,5 milhoes de cru
zeiros. e 0 numero m edio de operarios, de 30. 

C omercio !:' B,n;co.r 

EM 1962 estavam instalados em Itapui 62 estabele ci
mentos do comercio varejista , alem da Cooperativa 
Agricola Mista de Itapui Ltda. A arrecada~;ao do 
impasto sobre vendas e consignag6es, a taxa de 
4,8%, (que incide praticamente sobre todas as vendas 
efetuadas), elevou-se a 20 milhoes de cruzeiros. em 
1959 . Com a desanexacao de Boraceia, naquele a no, 
baixou consideravelmente, no ano seguinte, quando 
si tuou -se em torno dos 9 milhoes. 
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Os Ban cos de Sao Paulo S. A., Novo Mundo S.A. 
e Portugues do Brasil S. A. tem agi'mcias insta!adas 
na cidade . Ao comparar-se os saldos das principals 
contas bancarias, no bienio 1960/ 61, verifica-se que 
a unica alteracao acentuada registrou-se nos titulos 
descontados, cujo valor, em 1961, foi superior em 
mais de 3 vezes ao alcanGado em 1960. Em milhoes 
de cruzeiros, assim se apresentaram esses saldos 
(1960 e 1961>: caixa em moeda corrente - 4;5 e 53; 
emprestimos em contas correntes - 5,3 e 2,9; titu
los· descontados - 190,3 e 59,5; depositos a vista e a 
curto prazo - 89 e 1 099; e depositos a prazo -
19,1 e 19,9 . 

i\IEIOS DE TRANSPORTf 

lTAPUi e servido pela Cia Paulista de Estradas de 
Ferro, que, em conexao com a Santos-Jundiai rbal
deagao em Jau), permite sua ligac;ao com outros Mu
nicipios paulistas, com a capital Estadual e o porto 
de Santos. Rede de estradas municipals interliga a 
comuna com as sedes distritais vizinhas, e a que se 

CONVENCOES 
NOOOV!A PAVIM£NTAOA 

PERMANENT£ 
FERROV/A 
CAMPO 0£ POUSO 

-

GDIANIA
BRAS(LfA 

SOROCABA
SAo PAULO 

alonga ate Jau, encontra, ai, estrada estadual que 
se prolonga ate Araraquara, de onde a rodovia 
Washington Luis (estadual) leva a Brasilia (diregao 
norte) e a Sao Paulo, SP (dire«;ao sul) via rodovia 
Anhanguera. Sao as seguintes as distancias e o 
tempo de via gem dessas ligag6es: Bariri, ferroviaria 
- 38,338 km em 1 hora e 24 minutos e rodoviaria -
29 km em 45 minutos ou via Boraceia - 23 km em 
46 minutos; Boraceia, rodoviaria - 9 km em 18 mi
nutes; Jau, ferroviaria- 21,316 km em 51 minutes e 
rodoviaria - 21 km em 42 minutes; Pederneiras, 
ferroviaria - 48,148 km em 1 hora e 21 minutes e 
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rodoviaria - 18 km em 36 minutos; Sao Paulo, fer
roviaria - 357,630 km em 6 h oras e 34 minutos e 
rodoviaria - 363,300 km em 6 horas e 24 minutos; e 
Brasilia, DF, rodoviaria (via Jau, Colombia, Frutal, 
MG e Goiii nia, GO ) 923,700 km em 15 h oras e 45 
minutos. 

Com 6 horarios diarios funciona uma linha de 
6nibus pa ra Jau, onde E:e faz a conexao com os trens 
para Sao Paulo e outros destinos. 

ASPECTOS CULTURAIS 

0 ENSINo nrimario e·eral foi , em 1962, mi!; istrado em 
16 unidad-es, onde ' 33 profess6res lec ionavam para 
1163 alunos (matricula inicial) . Do ensino medio 
havia 2 unidades, com 25 professores para 243 alu
nos. Recentemente construido, o predio destin ado 
ao funcionamento da Escola de Comercio XI de 
Setembro (municipal) . Mant ida pelo SESI, funciona 
uma escola de corte e costura _ 

Ha 1 cinema, com 500 lugares _ A Associac;ao 
Atletica Ita pui proporciona recreac;ao e praticas es
portivas a seus associados _ Santo Antonio de Padua, 
padroeiro da Cidade, e festejado todos OS anos, du 
rante o mes de j unho . 

ASS!STfNCJ/1 A SAUD£ 

EM !TAPUi estao instalados urn hospital geral, com 
14 leitos disponiveis, e urn posto de saude. Desen
volvem suas atividades 4 medicos, 6 dentistas e 2 
enfermeiros. 4 farmacias com.uletam os recursos do 
Municipio nesse setor . · 

FJNAN(/ 15 PlJBLICAS 

No EXERci cro de 1962, a uma receit a de 12 401 milha
r es de cruzeiros corresponderam despesas no total 
de 20 451 milhares. A renda tributaria - impastos. 
4 039 milhares e taxas, 1 242 milhares - , teve maior 
contribuic;ao dos impastos: " transmissao de proprie
dade intervivos" (1 845 milhares l , "sabre industrias 
e profiss6es" 1870 milharesl, "territorial" 1577 mi
lhares), "predial" (5•59) ; e das taxas: " rodoviarias" 

• (474 milhares), "de viac;ao" (446 ) e de "limpeza pu
blica" (288) . 

0 item "Servic;os de u tilidade publica" foi o que 
mais onerou a desr::esa, concorrendo com gastos da 
ordem de 56% sabre o seu t otal. Ate 31 de dezem
bro de 1962 a divida interna do Municipio ascendia 
a 16 823 milhares de cruzeiros, r eferindo-se 10 473 
milhares a consolidada e 6 350 a flutuante. 
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ASPECTOS URBANOS 

!TAPUI e uma Cidade plana, cortada par 16 Jogradou
roS asfaltados, ao Iongo dos quais se alinham cerca 
de 800 predios, 765 deles ligados a rede eletrica. 
Acham-se instalados 64 telefoneso A energia e for
necida pela Cia Paulista de Fon;a e Luz, sediada na 
Capital do Estado, e a corrente, de 110 volts Ao sis
tema de esgotos, do tipo unitario, estao ligados 627 
predios e a rede de abastecimento de agua, 740 0 Em 
31 de dezembro de 1962 estavam registrados, na Pre
feitura Municipal, 76 autom6veis e jipes, 73 cami
nhoes e 5 outros veiculos. Os meios de hospedagem 
e alimenta<;ao publica, resumem-se em 2 hoteis, 3 
pensoes e 1 restaurante. 

FON'J.T.S 

As rNFORMA<;6Es divulg~adas neste trabalho foram, na 
maioria, compiladas e fornecidas pela Agen cia Mu
nicipal de Estatistica de Itapui 0 

OutrRs fontes: Servico de Estatistica da Produ
c;ao (Ministerio da Agricultural ; Tabuas Itinerarias 
de Sao Paulo (DEE - SPJ ; Anuario Estatistico do 
Estado de Sao Paulo - 1961 (DEE - SP) ; Servi<;o 
Nacional de Recenseamento (IBGE) ; e arquivos de 
documenta<;ao municipal, da Diretoria de Documen
ta<;ao e Divulga<;ao do CNE 0 
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PRESIDENTE DA REPUBLICA 

Dr. Joao Belchior Marques Goulart 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTi\TiSTJC,\ 

Presidente: Prof. Roberto Bandeira Aecioli 

EST A publicaqtio taz parte da sene de monografias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen-

• taqlio e Divulgaqiio do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da 
evolugtio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizaqao, elementos esparsos em diferentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opiniao, comuns em. assuntos dessa natureza, 
nao sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
tontes de pesquisa. Par isso, o CNE acolheria com. 
o maioT interesse qualquer colaboraqiio, especial-· 
mente de histo1·iadores e ge6grafos. 



JBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: RobHto Accioli 

Secretario-Geml: P~ulo Rangel 

Diretoria d<' Docnmenta~iio e Divulga~ao do CNE 

DirPtor: ~Pl~on dr Souza Lima 

COLE("t\0 DE MONOGRAFIAS 

(3." serie) 

~00 - Cai~ara. 201 - Macae. 202 - ltaqui. 203 - Antonio 
Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 206 - Itubeni. 
207 - Minduri. 208 - Valen~a. 209 - Humberto de Campos. 
210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - Canavieiras. U3 
- Tupii. 214 - Pombal. 215 - Jucis. 216 - Mandaguari. 2li 
- Para de Minas. 218 - N. s.a das Dores. 219 - Serra Negra. 
220 - Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - ltaparica. 223 -
Sao Gabriel. 224 - Sirniio Dias. 225 - Recife. 226 - Cacule. 
227 - Paudalho. 228 - Pa1meira dos indios. 229 - Manaca
puru. 230 - Barreiros. 231 - Curitiba. 232 - Ouro Preto. 233 
- Porto Alegre. 234 - Taperoi. 235 - Guaruja. 236 - Porto 
Nacional. 237 - Sabar:i. 238 - Oliveira. 239 - Cataguases. 
240 - Carnbuquira. 241 - Mogi das Cruzes. 242 - Ca1das 
Novas. 243 - Guarapuava. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Grande. 
246 - Leopoldina. 247 - Mallet. 248 - Tupaciguara. 249 -
Guaxupe. 250 - Muturn. 251 - Viana, ES. 252 - Ponta Porii. 
253 - Oeiras. 254 - Passo de Carnaragibe. 255 - Pirapora. 
256 - Muqui. 257 - Campo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
259 - Governador Valadares. 260 - Novo Hamburgo. 261 -
Aparecida. 262 - Pojuca. 263 - Jaguaribe. 264 - Arnerican::t. 
265 - Teresiipolis. 266 - Brod6squi. 267 - ltapui. 

Acauou-sc de impri111ir, no .'il' n 'i(·v Grdf ico do 
JBGE, aos dez dias dv mes de 1narro de uiil 
IIOT'CCCrlfOS (' SCSSP/1((( (' fjU(I/1"0. 


